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Tynn Alpakka 
Mirasol 

Fin 
Babysilk 

Alpakka Wool 
STERK 

Faerytale 
Miski 
Sulka 
Hexa 
Pus 
Sky 
Air 
Soul 
Bling 
Fur 

Alpakka Tweed 

 
Velkommen til gårdsbutikken på Søndre Holm 

Vi har saueskinn og skinnfeller fra norske saueraser, 
norsk ull, merinoull, silke, nålefilt og utstyr til toving, 

filting, spinning og skinnfellsøm. 
Vi fører garntyper fra Du Store Alpakka samt 

strikkepinner, knapper og annet tilbehør. 
Vi har norsk ullgarn fra bl.a. Leine Merino, Hoelfeldt- 

Lund, Hillesvåg, Sjølingstad og fra egne pelssauer 
samt ullsåler, sokker, votter og mye annet rart! 

Åpningstider 
tirsdager og torsdager 
klokka 10.00 - 20.00 

 
 

Sølje 
 Tinde 
Blåne  
Vilje 
Sol 
Ask 

 Embla  
Troll  
Fjord  
Fjell 

Leine Merino 
LEBRASA 

Sjølingstadgarn  
 og garn fra 
egne sauer 

 

Søndre Holm, Ulvedalsveien 150, 2020 Skedsmokorset, 926 21 297, www.googvarm.no 



Velkommen til vårens kurs og aktiviteter i 
Skedsmo Husflidslag

Skedsmo Husflidslag har ca. 400 medlemmer fra 8 år og oppover. Gjennom hele uka er det stor 
aktivitet på husflidshuset vårt Tingvold. Her er det kurs og læringsverksteder for husflids-
interesserte i alle aldre. 
Vi har temamøter og strikkekaféer hvor det er åpent for alle. Kaffe/kake kr 30,-. 
Velkommen innom enten du er medlem eller ikke.

Temamøter og arrangementer 
DATO TID ARRANGEMENT
13. januar 19-21 Temamøte - Norske strikkemønstre. Vi får besøk av Wenche Roald. 

Hun vil snakke om boka si, «Inspirerende norske strikkemønstre», 
som er basert på Annichen Sibbern Bøhns klassiker «Norske strikke-
mønstre» fra 1929.

27. januar 18-21 Strikkekafé

10. februar 19-21 Årsmøte - Se innkalling på side 9.
24. februar 18-21 Strikkekafé
29. februar 07-21 Tur til Fårfestivalen i Kil i Sverige. Se side 7.
9. mars 19-21 Temamøte - Tinntråd. Vi får besøk av Ann Kristine Balto. Hun viser 

arbeider med tinntråd – en gammel samisk tradisjon.
30. mars 18-21 Strikkekafé
20. april 19-21 Temamøte - Jakten på Indigo. Vi får besøk av Grete Gulliksen Moe 

Hun vil ta oss med på noen av sine fargerike kunst - og håndverksturer 
rundt omkring i verden der hun er på jakt etter Indigo – og den vakre 
BLÅFARGENS opprinnelse.
Grete elsker jo BLÅTT! Og er opptatt av gjenbruk – slik som «gamle 
skjorter som får nytt liv» og slitte «Olabukser» som får nye ben å gå på!

27. april 18-21 Strikkekafé
5. mai 18-21 Dugnad. Ta med bøtte, klut og rive.
25. mai 18-21 Strikkekafé
8. juni 17.30 «Ut i det blå» - tur. Buss til hemmelig adresse. 

Avreise fra Tingvold kl. 17.30!
24.-26. + 
29.-30. juni

09-14 «Kreativ uke 2020»  Sommerskolen for barn i alder 8-15 år. 
Tingvold/Sten kl. 9-14. Se side 5.

Følg med på vår hjemmeside: www.skedsmo-husflidslag.no
Bli gjerne også venn med oss på Facebook, så ser du når det skjer noe.

      

-

3



Styret i Skedsmo husflidslag
Verv Navn Kontakt
Leder Anne Aabel Fjeld aabel.fjeld@outlook.com 

416 18 737 
Nestleder Irene Steffensen    irene.steffensen@gmail.com

982 06 307
Sekretær Gunilla Strömbom gunilla.strombom@gmail.com 

900 47 469
Kasserer Lillian Asak lillian_asak@msn.com 

920 20 219 
Studieleder Britt Valdemarsdatter Holen brilund@online.no 

482 08 438

Styremedlem 
webansvarlig

Anne Marie Madssveen anne.marie.madssveen@gmail.com
900 56 725 

Styremedlem 
arr.komiteen

Heidi Kovacs heidi.kovacs@hotmail.no
957 15 323

Styremedlem 
utstillingskom.

Anne Skøyen anne.skoyen@live.no
976 61 845     

Styremedlem 
ung husflid

Britha Opheim Molvig britha@googvarm.no
926 21 297 

Postadresse: Skedsmo Husflidslag, Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset
Hjemmeside: www.skedsmo-husflidslag.no  Søk oss gjerne opp på Facebook!
E-post: post.skedsmohusflidslag@gmail.com
Telefon: 926 21 297 (lagets driftssekretær Britha Molvig)

Medlemsfordeler
Som medlem i Skedsmo Husflidslag får du rabatt på kursene våre. Du får kurskata-
logen vår og kulturtidsskriftet Norsk Husflid fra Norges Husflidslag. Dessuten får du tilbud om 
å delta på vårt julemarked. Du får også rabatt på varekjøp hos Lille Lotte, Lillestrøm Sysenter, 
Hennes Fritid, Strømmen Husflid og på ull og garn fra Hillesvåg og Du Store Alpakka hos  
Go’ og varm. 
Mer info om andre medlemsfordeler fra Hillesvåg Ullvarefabrikk, Panduro Hobby, Norsk Flid 
Husfliden, Hotell Bondeheimen, Hadeland Glassverk og Lille Gullkorn på 
www.husflid.no

Medlemsavgift 2020
Hovedmedlem: Kr 640,-
Husstandsmedlem: Kr 440,-
Barn og unge under 26 år: Kr 160,-
Dersom du er hovedmedlem i et annet lokallag, kan du være støttemedlem hos oss. 
Det koster kr 160,- per år.

4



Det skjer...

Vi har mange kreative barnemedlemmer i husflidslaget. Det koster kr 160,- per år 
å være medlem i Ung Husflid i Skedsmo Husflidslag. Meld deg inn via vår hjemme-
side www.skedsmo-husflidslag.no 

Kreativ uke 2020
Sommerskoleuka, uke 26/27, er for barn i alderen 8-15 år. Det blir mange 
aktiviteter som går parallelt bl.a. toving, veving, spikking, dreiing, lærarbeid, tater-
sløyd, maling, tegning, brodering, symaskinsøm, stofftrykk, hoppetau, plante- 
farging, snorfletting av mange slag. Noen dager blir det egne aktiviteter for de 
eldste. Over 130 barn deltok i fjor!

Dato: 24.-26. + 29.-30. juni, kl. 9-14
Pris: Alle dager kr 1600,- (medlemmer kr 1200,-)
        Enkeltdager kr 400,- (medlemmer kr 300,-)
Prisen er inkludert materialer.

Påmelding på hjemmesiden vår www.skedsmo-husflidslag.no  (Ung Husflid) 
Info: Britha 926 21 297 eller post.skedsmohusflidslag@gmail.com 

Ung Husflidskurs 
Denne våren går det 2 kurs parallelt, ett i brodering og ett i strikking av lue/panne-
bånd. Nærmer info om kurs og påmelding på side 14 og 15.

Kurs nr. 18
Ung Husflidskurs: Brodering (se side 14)
Vi broderer korssting og andre typer sting. Det kan bli små bilder eller nåleetui.  
Åpent for unge mellom 8 og 16 år
Dato: 15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3 kl. 18-20 (12t)

Kurs nr. 19
Ung Husflidskurs: Strikking (se side 15)
Vi strikker lue eller pannebånd. Åpent for unge mellom 8 og 16 år
Dato: 15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3 kl. 18-20 (12t)

Dersom du er 15 år eller eldre, se også kurs nr. 12 - Bunadunderskjørt. 
Skal du ha bunad til konfirmasjon? Da kan du sy deg ditt eget underskjørt. Det er 
kjekt med et godt underskjørt under stakken.
Dato: 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 kl. 18-21 (12t)
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Læringsverksteder
Læringsverkstedene er et tilbud til deg som har gått på kurs i emnet eller kan det fra før. Det er et 
møtested til felles inspirasjon og skaperglede. Disse er gratis for medlemmer av laget. 
Ikke-medlemmer betaler kr 50,- per gang.

KVELD/HELG:
Læringsverksted TRE - hver mandagskveld kl. 18-21
Tilbud til deg som vil spikke, skjære ølhøner, lage kniver, drive med treskjæring, karveskurd m.m. i et 
spennende trefelleskap.  
Dato: Starter 6/1 (51t)
Kontaktpersoner: John Madssveen, 907 61 827, johnmads@online.no

Torstein Bøhnsdalen, 900 11 17, to.boh@online.no 

Læringsverksted SKINNFELL- NB ny dag - 1. tirsdag i måneden kl. 18-22
Vi møtes på Søndre Holm hos Go’ og varm.
Dato: 7/1, 4/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6 (24t) 
Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no

Læringsverksted VEV - hver mandagskveld kl. 18-21 på vevstua
Planleggingsmøter i salen kl.18.30: 6/1, 3/2, 2/3, 30/3, 4/5, 15/6 (60t)
Kontaktperson: Anne Gunhild Wøllo, 415 52 542, anne.gunhild.wollo@gmail.com 

Læringsverksted LAPPETEKNIKK - kvelder kl. 18-21, helg kl. 10-18
Dato: 10/1, 11/1, 12/1, 20/1, 24/1, 25/1, 26/1, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2, 16/3, 17/4, 18/4, 22/4, 23/4, 6/5, 
7/5, 18/5, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6 (114t)
Kontaktperson: Ingrid Kolden Dalen, 997 46 914, ingrid@familiendalen.com

Læringsverksted TOVING - kveld kl. 18-21, helg kl. 10-16
Dato: 4/1, 5/1, 23/1, ½, 2/2, 20/2, 22/3, 2/4, 25/4, 26/4, 14/5, 23/5, 24/5, 6/6, 7/6, 18/6, 20/6, 21/6 (93t) 
Kontaktperson: Randi Fjellestad, 466 29 786, randi.fjellestad@norasonde.no

Læringsverksted BRIKKEVEV - en torsdag i måneden kl. 18-21
Vi møtes på Søndre Holm (hos Go’ og varm)
Dato: 9/1, 13/2, 12/3, 16/4, 14/5 (15t)
Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 29, britha@googvarm.no

Læringsverksted SPINNING – en torsdag i måneden kl. 18-21
Vi møtes på Søndre Holm (hos Go’ og varm)
Dato: 30/1, 27/2, 26/3, 30/4, 28/5 (15t)
Kontaktperson: Britha O. Molvig, 926 21 297, britha@googvarm.no

FORMIDDAG: 
Husflidstreff læringsverksted – hver onsdag kl. 10-14 (92t)
Åpent for alle som vil strikke, hekle, brodere, sy etc.
Dato: starter 8/1.
Kontaktperson: Ida Kurland, 473 49 468, id-bi-k@online.no

Læringsverksted BILLEDVEV – torsdager, kl. 11-15
Åpent for alle som liker å veve billedvev, grindvev og brikkevev etc.
Dato: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 12/3, 26/3, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5, 18/6 (44t)
Kontaktperson: Astrid Opheim, 980 33 342, astrid.opheim@hotmail.no
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Tur til Fårfestivalen i Kil 29. februar
Det ble en svært vellykket tur i fjor, og vi har lyst til å gjenta 
denne turen i år. Det er mye å se, mye å handle og workshops 
og foredrag man kan melde seg på. Gå inn på http://farfestikil.
com  om du vil melde deg på workshops eller foredrag. 

Program lørdag lørdag 29. februar

Kl. 7 Avreise fra Skedsmo kirke

Kl. 10 Ankomst Fårfestivalen i Kil

Kl. 10-17 Egentid på Fårfestivalen. Gå ev. inn på 
http://farfestikil.com for å melde deg på 
workshops og foredrag.

Kl. 17 Avreise fra Fårfestivalen

Kl. 19 Middag på G-Kroa på Morokulien

Kl. 21 Ankomst Skedsmo kirke

Pris kr 700,- for medlemmer/ 900,- for ikke medlemmer, inkl. 
transport og middag. 
Inngangsbillett og lunsj ordner man selv (ev. matpakke)
Bindende påmelding innen 15. feb.
Påmelding: http://www.skedsmo-husflidslag.no/hva-skjer.aspx

HOBBY I SKINN OG LÆR

-Vi har utvalget



Spon og vedmeiskurs i Skedsmo Husflidslag

Vil utforske norske kurvtradisjoner
Pil et mye brukt materiale for kurvmakere. Men i Norge har vi våre egne tradisjoner med fletting 
og emner. Hege Wiken fra Hardanger vil finne ut av disse tradisjonene. Sammen med kipemaker 
Samson Øvstebø har hun flettet seg gjennom 13 utgaver av tradisjonskurven vedmeis - som 
særlig har vært brukt i Hedmark.

TEKST OG FOTO BERIT SOL HAUG (Sakset med tillatelse fra Norsk Husflid nr. 3/19)

Hege Wiken og Samson Øvstebø er på plass under Jakt- og 
fiskedagene i Elverum for å demonstrere hvordan en vedmeis 
blir til. Arbeidsfordelingen er klar: Samson deler opp materi-
alene, Hege fletter. Samarbeidet mellom dem startet i fjor. Da 
prøvde de å lage en vedmeis etter modell fra en gammel meis 
som Samson hadde reddet fra søppelhaugen. Det ble en god 
erfaring å ta med seg videre.

I Hedmark er det avdøde Arne Jensen som er den mest 
kjente vedmeisbinderen. Hege forteller at på begynnelsen 
av 1990-tallet hadde Norsk Håndverksinstitutt på Lilleham-
mer et prosjekt med å dokumentere produksjon av vedmeiser, 
med blant andre Arne Jensen.  Film og bilder fra prosessen i 
dette arbeidet ga nyttig kunnskap da Hege og Samson startet 
sitt eget prosjekt: «Splitter pin(n)e».

Krever trening
Navnet på prosjektet er ikke tilfeldig. Det er nemlig slik at foredlingen av materialene er 
avgjørende for resultatet, og her har ikke Arne Jensen gitt klare retningslinjer i sine opptegnelser, 
for dette er kunnskap som kun kan tilegnes gjennom øving. Hege sier at splitting av materiale er 
en mye brukt teknikk i kurvmaking i Norge, der det ofte arbeides med grove materialer.
  
Kunnskapen om splitting av materialene er i ferd med å dø ut, det er få som kan formidle 
kunnskap om innhenting av riktig type materiale til rett tid, og riktig foredling av treverket. I begyn-
nelsen trente vi mye på å bearbeide materialene. Det er viktig å få dem jevne nok og at de har 
riktig tykkelse. Mye av materialene vi henter i skogen er for tykke til å flettes med, de må deles 
- splittes. Her har det vært mye prøving og feiling. Men etter hvert som jeg har fått mer erfaring, 
kjenner jeg med hendene hvordan det skal være. Nå begynner jeg å få til formen og fasongen, 
sier Hege.
Hege har svennebrev som kurvmaker etter læretid hos Skovstuen pil. Hun sier at pil som materi-
ale er en tradisjon som kommer fra Europa, i Norge har vi brukt materialer fra skogen.

Det er et skille mellom de som hadde kurvmakerverksteder i byene, der de ofte jobbet med im-
porterte materialer, og den produksjonen som foregikk på landet. Utover landet laget man kurver 
av det man hadde rundt seg, materialene fant man i skog og mark. Treslagene som er brukt i 
vedmeiser varierer, mange treslag kan nyttes, men vi ser mye selje. Også hassel har vært brukt, 
og i buene gjerne rogn og hegg, sier Hege. Hun har i tillegg til de mest brukte treslagene laget en 
vedmeis i einer, som har et flott spill i treverket. En vestlandsvariant, forteller hun, på Vestlandet 
der hun bor er det mye einer. Ofte hadde vedmeisene en vidje bundet i hanken, så det var lett å 
slenge den på ryggen, og den har flettet bunn, ikke trebunn som kipene på Vestlandet.
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Arne Jensen har etterlatt seg oppskrifter på sju ulike størrelser vedmeiser. De var brukt til ved, 
selvsagt, men også til å bære høy i. I korte trekk er ved meisen laget av to buer som er satt 
sammen med vidjer nederst. Endene på buene danner bein på kurven og en fletter rundt disse.

Kurvene i prosjektet har vært stilt ut på Hardanger kulturgalleri og Hege kan fortelle at  
utstillingen kommer til Norsk Skogmuseum på Elverum i løpet av neste år.

Jeg håper å fortsette å tilegne meg kunnskap om hvordan en lager kurver av lokale materialer. 
Det er et vell av muligheter å utforske. Og det har vært flott å jobbe sammen med en så erfaren 
mann som Samson. Når jeg har støtt på utfordringer med flettingen, har vi jobbet sammen for 
å finne løsninger, forteller Hege, som også har hatt kontakt med en av de få som utøver dette 
sjeldne håndverket.
   
Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Kulturrådet og Kvam kommune i Hardanger.
Se også www.kurvmaker.no
   
Skedsmo Husflidslag så heldige at vi har fått Hege Wiken og Samson Øvstebø til å holde 
kurs for oss. Se kurs nr. 9 og 10, side 12. 

 
Innkalling til årsmøte

 
Styret i Skedsmo Husflidslag innkaller herved til årsmøte 

mandag 10. februar kl.19 på Tingvold.
Saker til årsmøte må være styret i hende innen 31/12-2019

For de som ønsker årsmeldingen i papirformat, er det mulig å hente den på 
Tingvold fra slutten av januar. Velkommen!
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Kurs nr. 1
Plantefargekurs
Vi farger ullgarn med naturens 
egne fargestoffer fra planter 
og lav vi finner i nærområdet 
vårt, vaid som vi dyrker selv og 
kochenillelus, krapp og indigo 
fra sydligere strøk. Denne gan-
gen vil vi lage fargeprøver. Dere 
får tilsendt en liste over aktuelle 
planter som dere kan sanke 
gjennom sommeren. Det blir 
felles sanketur i juni. Vi beiser 
garn og setter i bløt lav, røtter og 
lus fredag. Lørdag farger vi med 
planter og lav. Søndag lager vi 
indigokype til blåfarging og farg-
er med vår egen blåfargeplante 
fra vikingtiden, VAID.
Kurslærere: Anne Skøyen og 
Britha O. Molvig
Kursavgift: Kr 1500,-/1800,-
Dato: 19/6 tur kl. 18-21, 30/8 
kl.18-21, 31/8, 1/9 kl. 10-17 (20t)

Kurs nr. 2
Nålefilting, lag figurer med fil-
tenålen
Vi får besøk av Tone Tvedt fra 
Ullform. Vi starter med alver og 
engler i fin merinoull med fine 
detaljer for personlig «vri». Kur-
set krever ingen forkunnskaper. 
Etter lunch lager vi lager små 
figurer/nisser med filtenål, og 
deltakerne får bl.a. en innføring i 
oppbygning av figurer, og form-
ing av uttrykksfulle ansikter.
Kurslærer: Tone Tvedt
Kursavgift: 600,-/800,-
Dato: 31/8 kl. 9.30-16 (6,5t)

Kurs nr. 3
Soppfargekurs
På kurset lærer du å plukke og 
artsbestemme ulike fargesop-
per, koke fargesupper og farge 
ull og silke med et stort spekter 
av farger. Vi møtes først på te-
orikveld i august og sopptur i 
september, og så blir det bunt-
ing av garn, beising og farging 
en helg i november.
Kurslærer: Trine Parmer

Kurs nr. 4 
Vevkurs nybegynner/ litt øvet
Her lærer du praktisk arbeid i 
veven,- renning, oppsett, veving, 
inkl. forståelse av elementær 
bindingslære. Vi lærer å lage 
egne mønster og lærer hvilke 
garnkvaliteter som egner seg til 
ulike teknikker.
Kurslærer: Britt Fossumstuen
Kursavgift: Kr 2000,-/2300,-
Dato: 10/9, 17/9, 24/9, 8/10, 
15/10, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 
19/11, 26/11 kl. 18-21 (33t)

Kurs nr. 5 og 6
Brodering og montering av bu-
nad – dag og kveldskurs
Her kan du brodere bunad eller 

Kurs nr. 1
Vevkurs 
Her lærer du praktisk arbeid i veven som renning, 
oppsett, veving, inkl. forståelse av elementær bind-
ingslære. Du lager egen oppskrift til enkel vevnad 
og lærer hvilke garnkvaliteter som egner seg til ulike 
teknikker. Det må påberegnes noe arbeid utenom 
kurskveldene. 
Kurslærer: Britt Fossumstuen
Kursavgift: Kr 2000,-/2400,-
Dato: 14/1, 21/1, 28/1, 4/2,11/2, 25/2, 3/3, 10/3, 17/3, 
24/3, 31/3 kl. 18-21 (33t)

Kurs nr. 2
Skinnfellsøm
På dette kurset kan du sy deg flotte ting av saue- 
skinn; en sengefell, sofafell, et gyngestolteppe, 
barnepose eller en vuggefell. Dekorer med skinnfell-
trykk eller sy på åkle. Du kan også sy puter, votter, 
vest, boa, lue med mer. 
Hjemmeside www.googvarm.no 
Kurslærer: Britha Opheim Molvig
Kursavgift: Kr 1700,-/2000,-
Dato: 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2, kl. 10-15 (25t)

Kurs nr. 3 og 4
Brodering og montering av bunad, dag eller kveld
Her kan du brodere bunad eller bunadskjorte, mon-
tere herrebunad, damebunad, bunadskjorte eller 
cape. Det legges stor vekt på nøyaktighet og å kose 
seg med arbeidet. Vi vil også snakke om vedlikehold 
og stell av bunad samt hvordan man oppbevarer
plaggene på en riktig måte. Deltakere må skaffe 
materialpakker med mønster, broderiplansjer og 
sømforklaring selv. Du bør ha noe forkunnskap i 
brodering og sømarbeid og velger selv hvilken bunad 
du vil sy på. Beregn en del hjemmearbeid.
Hjemmeside www.fruflosystue.no
Kurslærer: Anne-Berit Wenger Flo
Kursavgift: Kr 2400,-/2750,- 
Dato kurs 3: 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 31/3 
kl. 10-14 (24 t)
Dato kurs 4: 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 31/3 
kl. 18-22 (24 t)

Kurs i Skedsmo Husflidslag våren 2020
 

Kursene er åpne for alle. Kursavgiften er oppført for medlemmer / ikke medlemmer 
i Norges Husflidslag. Materialutgifter kommer i tillegg til kursavgiften.
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Kurs nr. 5 
Fingring av hosebånd
Hosebånd eller strømpebånd, som det også 
kalles, brukes på flere av våre dame- og 
herrebunader. Båndet skal knyttes øverst på 
strømpe og under linningen på herre knebukse. 
Fletteteknikken har flere navn rundt om i landet, 
bla. fingring og flamming. Kurslærer har med 
garn og utstyr man trenger.
Kurslærer: Anne-Berit Wenger Flo
Kursavgift: Kr 800,-/1000,-
Dato: 5/2, 6/2, 27/2, 12/3 kl. 18-21 (12t)

Kurs nr. 6
Brikkevev
Brikkevev er en av de eldste vevteknikker vi 
kjenner og har vært praktisert i hele verden over 
flere tusen år. Det mest kjente funnet av brikke-
vev i Norge er fra Osebergskipet. Brikkevevde 
bånd brukes til blant annet belter, hårbånd og 
seletøy. Ved å vri på brikkene, dannes mønster. 
Det er uendelig muligheter i mønstring med 
brikkevev. På dette kurset tar vi for oss bånd fra 
Osebergfunnene. Noen har tomme hull, og det 
gir bånd som egner seg til bekledning. De kan 
veves i både bomull, lin og ull. 
Kurslærer: Anita Gjesti
Kursavgift: Kr 1200,-/1500,-
Dato: 8/2, 9/2 kl. 10-16 og 13/2, 20/2 kl. 18-21 
(18t)

Kurs nr. 7
Nunofilting – kombinert med nålefiltstrikking 
– lag en vakker genser
Vi får besøk av Brigitte Eertink fra Nederland. 
Hun er spesialist på effekter i nunofilting. På 
dette kurset skal vi sette sammen en genser 
av små filta/tova deler. Vi vil bruke flere teknik-
ker for å få ulike strukturer i filten. Alt vil bli filta 
i naturhvitt og farga etterpå. Siste dagen skal 
vi sy alt sammen. Noen av delene er av strikka 
nålefilt. Dette kan gjøres hjemme på forhånd 
eller på kveldene etter at kurset har starta. 
Hjemmeside www.rozevilterije.nl
Kurslærer: Brigitte Eertink
Kursavgift: Kr 2500,-/2900,-
Dato: 26/2, 27/2 og 28/2 kl. 10-18 og 2/3 
kl. 16-22 (30t)
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Kurs nr. 8
Tovekurs “små skatter”
På denne søndagen skal vi jobbe med forfilt, 
fargestoffer, upwolfing, puff paste, metallic foil, 
brodering og litt perler for å skape våre egne 
små skatter. Bli med og lek! 
Hjemmeside rozevilterije.nl
Kurslærer: Brigitte Eertink
Kursavgift: Kr 700,-/900,-
Dato: 1/3 kl.10-18 (8t)

Kurs nr. 9
Vedmeis 
Vedmeisen er ei korg som tradisjonelt ble laga 
på Hedmark. Korga består av to buer som er 
festa med ei vidje og danner både bein og 
håndtak. Flettematerialet lages av splitta selje. 
Det er ei utrolig flott korg, som er både morsom 
og tidkrevende å lage. Det som tar lengst tid er 
splitting av selje til flettinga. 
Se www.ovstebo.info og kurvmaker.no
Kurslærere: Hege Wiken og Samson Øvstebø
Kursavgift: Kr 2500,-/2900,-
Dato: 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 kl. 10-18 (32t)

Kurs nr. 10
Sponkorger
Korger av spon har lang tradisjon i Norge. Kor-
gene lages av spon høvla fra tettvokst furu med 
en spesialhøvel.  Vi skal lage spona selv. Dette 
er enkle og raske korger å lage, om en har godt 
materiale. Se www.ovstebo.info
og kurvmaker.no
Kurslærere: Hege Wiken og Samson Øvstebø
Kursavgift: Kr 700,-/900,-
Dato: 8/3 kl. 10-18 (8t)

Kurs nr. 11
Hønsestrikk 
Vi fordyper oss i hønsestrikkens historie, ser på 
mønsterborder og strikker en vott eller to i glade 
farger. Vi ser også på detaljer som kan pynte 
opp votten, som floss og snorer. Deltakere må 
kunne strikke rundt og beherske strikking med 
to farger.
Kurslærer: Anne Skøyen
Kursavgift: 600,-/800,-
Dato: 11/3, 18/3, 25/3 kl. 18-21 (9t)
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Kurs nr. 12
Bunadunderskjørt sykurs for ungdom fra 15 år  
Skal du ha bunad til konfirmasjon? Da kan du 
sy deg ditt eget underskjørt. Det er kjekt med et 
godt underskjørt under stakken. Blir stakken for 
varm utpå natta, så kan man danse videre i bare 
underskjørtet. Vi syr enkle og fine underskjørt med 
lomme og regulering i livet.
Kurslærere: Anne og Astrid
Kursavgift: Kr 800,-/1000,- 
(Medlem i Ung Husflid i Skedsmo kr 400,-)
Dato: 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 kl. 18-21 (12t)

Kurs nr. 13
Neverfletting, nybegynner
Ei ekte svensk neverkjerring, Margaretha 
Svensson, kommer og lærer oss neverfletting. 
Hun har med flott never fra de svenske skoger. 
Vi lærer både rettflett og skråfletting. Never er et 
fantastisk flettemateriale som gir solide og varige 
produkter.
Kurslærer: Margaretha Svensson
Kursavgift: Kr 1100,-/1300,-
Dato: 14/3, 15/3 kl. 10-16

Kurs nr. 14
Sy klær i elastiske stoffer
På dette kurset tegner du først et basis-mønster 
ev. etter ditt eget favoritt plagg, eller tilpassing av 
et kjøpt mønster til egne mål. Så må du lære å 
beregne stoff, ut og handle, og så møtes vi igjen 
i helga for å sy. Det blir gjennomgang av flere 
teknikker. Deltakerne må ha med egen symaskin 
og gjerne overlock (de som har).
Kurslærer: Lone Aaslie
Kursavgift: Kr 1000,-/1250,-
Dato: 19/3 kl. 18-21, 28/3 og 29/3 kl. 10-16 (15t)

Kurs nr. 15
Tinntrådarmbånd
Tinntrådarbeid er en gammel samisk tradisjon. 
På dette kurset lærer du å lage tinntrådarmbånd. 
Først fletter man tinntråden, før man syr det fast 
på skinn eller tøy. Om man ønsker kan man flette 
inn perler og skinn- eller silkesnorer.
Kurslærer: Ann Kristine Balto
Kursavgift: Kr 500,-/700,-
Dato: 21/3 kl. 10-16 (6t)



Kurs nr. 16
Dekorasjoner av naturmaterialer – lavhjerte 
– kvistkrans – blomsterholder
Vi skal bruke brødlav, bjørkekvister, kjuker og 
mye mer. Vi skal også lære å pynte dekoras-
jonene med “alt vi kan finne i naturen”. Teknik-
kene vi lærer, og naturdekorasjonene vi skal 
lage, er for bruk hele året.
La deg inspirere til å bruke naturmaterialer vi 
finner i naturen og skape de vakreste deko-
rasjoner. Kurslærer har med kursmaterialer 
(450,-).
Blogg: www.atelierkari.blogspot.com
Kurslærer: Kari Rudi fra Atelier Kari på 
Finnskogen.
Kursavgift: Kr 800,-/1000,-
Dato: 19/4 kl. 10-18 (8t)

Kurs nr. 17
Ullbroderi
Har du lyst til å brodere med ull, men mangler 
kunnskap om teknikkene?
Da er dette kurset for deg.  Her får du prøvd 
deg på blant annet kontursting, plattsøm, fran-
ske knuter, sjattersøm og ulike grunnsømmer.
Kurslærer Barbro gav i 2019 ut boken Barbro 
broderer og har et sterkt ønske om at stadig 
flere skal oppleve broderiets gleder. Hun har 
med materialpakker med påtegnet stoff, ull 
brodergarn og nål. Du må ha med saks og 
broderramme 15-18 cm i diameter. 
Se frustorlien.blogspot.com
Kurslærer: Barbro Tronhuus Storlien
Kursavgift: Kr 800,-/1000,-
Dato: 9/5, 10/5 kl. 10-16 (12t)

Kurs nr. 18
Ung Husflidskurs: Brodering
Vi broderer korssting og andre typer sting. 
Det kan bli små bilder eller nåleetui.  
Åpent for unge mellom 8 og 16 år.
Lærere: Ung Husflid komiteen
Kursavgift: Kr 300,-/600,- (inkl. materialer)
Dato: 15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3 
kl. 18-20 (12t)
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Kursene er åpne for alle. Kursavgiften er oppført for medlemmer / ikke medlemmer i 
Norges Husflidslag. Materialutgifter kommer i tillegg til kursavgiften. Det er bindende 
påmelding. Kursavgiften må være betalt, om ikke annet er oppgitt, 1 uke før kursstart. 
Ved avbestilling senere enn 10 dager før kursstart, må kursavgiften betales i sin helhet.

Påmelding på kurs:
 www.skedsmo-husflidslag.no

(Kurslinken)

Opplysninger om kurs: Britt V. Holen, mobil 482 08 438
eller Britha O. Molvig, mobil 926 21 297

vår e-post: post.skedsmohusflidslag@gmail.com

Velkommen på kurs i Skedsmo Husflidslag!  

Kurs nr. 19
Ung Husflidskurs: Strikking
Vi strikker lue eller pannebånd. Åpent for unge 
mellom 8 og 16 år
Lærere: Ung Husflid komiteen
Kursavgift: Kr 300,-/600,- (inkl. materialer)
Dato: 15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3 
kl. 18-20 (12t)

Gi et kurs i gave!
Vi har mange spennende kurs!
Fyll ut skjema på hjemmesiden
www.skedsmo-husflidslag.no 
og du får tilsendt et gavekort.

Husflidslaget er medlem av Studieforbundet kultur og tradisjon og 
mottar voksenopplæringsmidler til kurs og ringer.
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Romerike Bunadtilvirker as
Torvet 5, 2000 LILLESTRØM | Tlf: 950 13 187 | www.romerikebunadtilvirker.no 

Åpningstider: man 10 - 16, tirs - ons 10 - 18, tors 10 - 17, fre 10 - 18 & lørdag etter avtale

Din staselige  
bunad er vår jobb! 

 
Besøk oss på 
Lillestrøm Torv!



Romerike Bunadtilvirker as
Torvet 5, 2000 LILLESTRØM | Tlf: 950 13 187 | www.romerikebunadtilvirker.no 

Åpningstider: man 10 - 16, tirs - ons 10 - 18, tors 10 - 17, fre 10 - 18 & lørdag etter avtale

Din staselige  
bunad er vår jobb! 

 
Besøk oss på 
Lillestrøm Torv!
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Strømmen Husflid as
Strømmen Storsenter

Tlf. 63 81 23 20 
E-post: 

husflid@strommenhusflid.no

Webadresse:
www.strommenhusflid.no

Garn, gaver, suvenirer 
Romerike jubileumsdrakt 

Vi fører garn fra Sandnes, Dale, 
Rauma og PT. 

Bunader og bunadssølv
Symaskiner fra Husquarna

Eget verksted.

10 % rabatt på garnkjøp over 
kr 200,- til medlemmer. 

Velkommen til en hyggelig handel!
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I Voldgata 12 i Lillestrøm ligger Norges 
største sømsenter, på hele 1650 kvadrat. 
En butikk med alt du kan tenke deg av garn, 
stoffer, gardiner, møbelstoffer, quiltestoffer,
knapper, bånd, sytilbehør og symaskiner.

Egen systue.

Reparasjon av alle typer symaskiner.

Eget kurslokale med tett kursprogram.

Åpningstider:

Mandag - fredag  09:00-17:00
Torsdager   09:00-19:00
Lørdager   09:00-15:00

Voldgata 12, 2000 Lillestrøm
epost: lillestrom.sysenter@live.no

Tlf: 63813068



I Voldgata 12 i Lillestrøm ligger Norges 
største sømsenter, på hele 1650 kvadrat. 
En butikk med alt du kan tenke deg av garn, 
stoffer, gardiner, møbelstoffer, quiltestoffer,
knapper, bånd, sytilbehør og symaskiner.

Egen systue.

Reparasjon av alle typer symaskiner.

Eget kurslokale med tett kursprogram.

Åpningstider:

Mandag - fredag  09:00-17:00
Torsdager   09:00-19:00
Lørdager   09:00-15:00

Voldgata 12, 2000 Lillestrøm
epost: lillestrom.sysenter@live.no

Tlf: 63813068

Netthandel: www.lillesy.no



KURS LÆRER DATO ARRANGØR

SKINN

Skinnfellsøm Britha O. Molvig 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2 Skedsmo

Sy småting av saueskinn Britha O. Molvig 16/2, 17/2, 24/2 Rælingen

VEV

Vevkurs Britt Fossumstuen 14/1, 21/1, 28/1, 4/2,11/2, 25/2, 
3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3

Skedsmo

Brikkevev Anita Gjesti 8/2, 9/2,13/2, 20/2 Skedsmo

Brikkevev Karin Grøneng 21/3, 22/3 Lørenskog

TEKSTIL

Bunadskurs dag Anne Berit W. Flo 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 31/3 Skedsmo

Bunadskurs kveld Anne Berit W. Flo 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 31/3 Skedsmo

Sy i elastiske stoffer Lone Aaslie 19/3, 28/3, 29/3 Skedsmo

Bunadunderskjørt Anne og Astrid 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 Skedsmo

Bunadbrodering Bjørg L. Antonsen 13/1, 27/1, 24/2, 9/3, 23/3, 27/4 Nittedal

Bunadkurs kveld Ai Nguyen Isaksen 16/1 deretter hver torsdag 15 ggr Rælingen

Bunadkurs dag Signe Berg 22/1, 5/2, 26/2, 11/3 Rælingen

Quiltekurs helg Anne Marie Bekkevold 27/3, 28/3, 29/3 Rælingen

Sy jersey/ elastiske stoffer Lone Aaslie 29/1, 8/2, 9/2 Rælingen

Brodering/montering av bunad Anne Berit W. Flo 27/1, 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 30/3 Lørenskog

Vesker André Wallenborg 8/2, 9/2 Lørenskog

Håndsøm av vikingdrakt Astri Bryde 14/2, 15/2, 16/2 Lørenskog

Sy din egen bukse Jorunn Sæter 13/3, 14/3, 15/3 Lørenskog

TOVING

Nunofilting genser Brigitte Eertink 26/2, 27/2, 28/2, 2/3 Skedsmo

Nunofilting – små skatter Brigitte Eertink 1/3 Skedsmo

Tovekurs Tone Tvedt 9/5, 10/5 Nittedal

                    

Kurs i lokallag i nærheten - 2020
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KURS LÆRER DATO ARRANGØR

TRE

Vedmeis Samson Øvstebø, Hege Wiken 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 Skedsmo

Sponkurver Samson Øvstebø, Hege Wiken 8/3 Skedsmo

Neverfletting Margaretha Svensson 14/3, 15/3 Skedsmo

Kurvfletting Elsebeth Mynch 28/3, 29/3 Nittedal

Tægerbinding Signe Berg 20/1, 3/2, 24/2, 9/3 Lørenskog

Tredreiing nybegynner Reinhold Conrad 20/3, 21/3, 22/3 Lørenskog

Tredreiing trinn 3 Reinhold Conrad 17/4, 18/4, 19/4 Lørenskog

DIVERSE

Tinntrådarmbånd Ann Kristine Balto 21/3 Skedsmo

Bjørkekrans og holder Kari Rudi 19/4 Skedsmo

Kvisthjerter og blomsterholder Kari Rudi 1/3 Lørenskog

Såpestøping Robin Juliussen 1/2, 2/2 Lørenskog

Sølvsmykker av ringer Unn Løntjern 7/3, 8/3 Lørenskog

MASKER OG TRÅD

Hønsestrikk Anne Skøyen 11/3, 18/3, 25/3 Skedsmo

Fingring av hoseband Anne Berit W. Flo 5/2, 6/2, 27/2, 12/3 Skedsmo

Broderikurs Barbro T Storlien 9/5, 10/5 Skedsmo

Kniplekurs barn-ungdom Bjørg Fuskalnd 21/1, 4/2,  3/3, 17/3 Nittedal

Kniplinger Elisabeth B. Bøhler 24/1, 25/1, 26/1 Lørenskog

Kurs i lokallag i nærheten - 2020
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Din GARNBUTIKK midt i hjertet av Strømmen ! 

Strømsveien 43 – Olaussengården – 2010 Strømmen
Tlf. 63814235                HENNES FRITID 

Åpningstider: 10-17, torsd 10-18 & lørd 10-15

Vi er totalforhandler for 
Sandnesgarn.

I tillegg har vi garn fra 
følgende leverandører: 

Rauma, Järbo, 
Du Store Alpakka, Isager, 

Cewec, Mondial, Dale-garn 
og Creative Company

Velkommen innom for en 
hyggelig handel

Vi har også egenproduserte 
strikkeoppskrifter og annet 

utstyr du trenger til strikking.

GRATIS PARKERING 30 MIN  
10 % rabatt på garn til medlemmer av husflidslag 

mot fremvisning av medlemskort.

Vår egenproduserte
pinneoppbevaring

Påmelding / informasjon om kurs i husflidslagene
Britt V. Holen
Britha O. Molvig

482 08 438
926 21 297

brilund@online.no
post.skedsmohusflidslag@gmail.com
www.skedsmo-husflidslag.no 

Skedsmo

Marita Gustavsen
Unn Løntjern

930 34 695
996 39 766

mini-marita@hotmail.com
unn1962@gmail.com
www.lorenskog-husflidslag.no 

 Lørenskog

Elisabeth Sørlie
Eva Hagala 

922 05 328
971 23 086 

studieleder@nittedal-husflidslag.no
www.nittedal-husflidslag.no
 

 Nittedal

Ragnhild Aasli  988 08 678 ragaasli@online.no
ralingen.husflidslag@gmail.com
www. husflid.no/raelingen

Rælingen  

Støtt opp om Skedsmo Husflidslag!

Organisasjonsnummer 975 495 809.
Dette organisasjonsnummeret må registreres på 
spillekortet ditt. 

Takk for ditt bidrag!
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Husflid er bærekraft!
På landsmøtet i 2018 ble det vedtatt et fireårig nytt satsingsområde for Norges 
Husflidlag: Holdbart. Målet med satsingen er å formidle det vi allerede har 
visst lenge: Husflid er bærekraft. 

Kunnskap om materialer og teknikker er forutsetninger for å gjøre ansvarlige 
valg som forbruker. Det å lage, reparere og utnytte ressursene som ligger nær 
oss var tidligere en selvfølgelig del av allmenndannelsen. Det er en del av vår 
immaterielle kulturarv.
Med dagens situasjon er denne kunnskapen igjen høyaktuell. Velstanden vår, 
kjøpekraften og overforbruket har skapt enormt store utfordringer for kloden 
vår og livet på den. 

I 2019-2022 jobber Norges Husflidslag med hvordan materialkunnskap, hånd-
verk og husflid kan bidra til å gjøre oss til mer ansvarlige forbrukere gjennom 
satsingen Holdbart. 
  

Skedsmo Husflidslag har valgt plantefarging som 
sitt Rødlisteprosjekt. Høsten 2020 planlegger vi 
videre-gående kurs i plantefarging. Der kan du f.eks 
fordype deg i et fargestoff, teste ulike beisemidler, 
endre pH eller andre kriterier. Kanskje du vil farge 
ditt eget broderigarn eller farge vev-/strikkegarn til 
egne prosjekter. Her er det bare å glede seg til en 
læringsrik helg sammen med andre plantefargere. 

Sett av første helga i september! Det blir også kurs i soppfarging til høsten. 
Mer info og påmelding til disse kursene kommer på hjemmesiden og i neste 
katalog som kommer i mai/juni.
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Skedsmovotten - dame

Vottens mål    
 
Lengde (uten vr.b): 20 cm
Brede: 11cm
NB Vottene er strikket stramt

Garn
Vottene er strikket i Rauma 3-tråds strikkegarn. 
Se siste side for garnforslag.
Farger og garnmengde (som vottene på bildet)
Dame: (100 g hvit = fg 1, 50 g lilla = fg 2, litt rosa 
= fg 3)

Pinner
Strømpepinner nr 3 og 3 ½ (bytt til nr 2 ½ og 3 hvis du strikker løst.

Forklaring til diagrammet: Tomme ruter: fg 1
Grå ruter: fg 2 Svarte ruter: fg 3
NB! Hvite felt er ikke masker.

Legg opp 44 m på p nr 3. Strikk vr-bord 1 r, 1 vr slik: 10 omg farge 1, 3 omg 
farge 2, 3 omg farge 1, 3 omg farge 2, 8 omg farge 1.

Skift til p 3,5, strikk 1 omg rett med farge 1, og legg samtidig ut 6 m, til 50 m 
(må stemme med ant grå masker på diagrammet - sagbladet).

Resten av votten strikkes etter diagrammet. Start nederst til høyre (forsiden). 
Det legges ut til tommelkile til sammen 5 ganger. Ved den røde streken er 
tommelkilen ferdig, sett 13 m på en tråd. Legg opp 9 m.

Nå er det 56 m på pinnene. Fortsett å strikke etter diagrammet. Fell der det er 
markert, 4 m på hver omg. Når det er 8 m igjen, trekkes maskene sammen.

Tommel:
13 masker fra tråden settes på pinner.
Plukk opp 9 m bak tommelen + 1 m på hver side av disse m til sammen 24 m. 
Strikk tommel etter diagrammet, fell som på votten.

Strikk vott nr. to speilvendt (se eget diagram). Fest tråder.

Se mønsterdiagram på side 26 og 27.
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Om symbolikken i border og mønstre

Vi har ønsket å lage mønstre til genser og votter som forteller noe om kom-
munen vår. Derfor er ikke border og mønstre tilfeldig valgt. En liten forklaring 
følger her:

Jernbanespor Bord nederst på genseren og foran og bak på tom-
lene på vottene. Henspiller på Skedsmo og 
Lillestrøm som et trafikknutepunkt. 

Sagtenner Tas igjen flere steder (nederst på vottene). De er 
til dels strikket i en helt annen farge enn resten. 
Henspiller på oppgangsagene og dampsagene langs 
Sagelva og Nitelva. 

Tømmerstokker Øverst på genseren, ”rundt” hestene og på forsiden 
på vottene. Henspiller på tømmertransporten til og 
fra sagene og tømmerfløting på Nitelva. 

Planker/planke- 
stabler

Øverst på genseren (under tømmerstokkene) og bak 
på vottene. Henspiller også på sagene. 

Hester og heste-
sko

Opprinnelsen til navnet Skedsmo (”Skeid” og  ”mo”) 
er ei slette brukt til hesteveddeløp, som skal ha 
foregått der Skedsmo kirke ligger i dag. Jfr. også 
kommunevåpenet som viser tre hestehoder i fart. 

Meanderbord På herrevottene. Meandere/stiller/kroksjøer i Leira 
som svinger seg mot Nitelva og Øyeren.
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 Skedsmogenserne og Skedsmovottene - 2015

 AnneMa-design@
Trykk: printing

Lagets postadresse Kontonr.  1286.31.06840
Skedsmo Husflidslag Org.nr.     975 495 809
Gjoleidveien 9 E-post: post.skedsmohusflidslag@gmail.com
2019 Skedsmokorset Hjemmeside: www.skedsmo-husflidslag.no

Skedsmo Husflidslag holder hus på Tingvold, i Gjoleidveien 9, like ved Skedsmo 
kirke. Der har vi kurslokale, vevstue og trerom for spikking og treskjæring. 
Vi har flere kurs og læringsverksteder i løpet av uka, både på dag- og kveldstid. To 
mandager i måneden er det åpne temamøter med foredrag, verksted,  strikkekafé etc. 
Følg oss på Facebook eller se hva som skjer på vår hjemmeside: 
www.skedsmo-husflidslag.no

Mønster til «Skedsmo-genseren 2015» kan 
kjøpes på våre strikkekafeer og temamøter på 
Tingvold, eller hos “Go’ og varm”. 
Det kan også bestilles på vår hjemmeside.  

Vottemønster finner du gratis på hjemme-
siden vår.  
http://www.skedsmo-husflidslag.no/skedsmo-
genser.aspx


